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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وال تأتوها ( : وكذلك قوله عليه السالم  ... :الشيخ 

ومن أجل هذه  )ضوا وما فاتكم فاق( يف رواية  )وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

الرواية الثانية ولسوء فهم األعاجم من الفقهاء تبع مذهيب أنا احلنفي اختلفوا مع مجهور الفقهاء أن املسبوق 

بركعة أو أكثر إذا دخل يف الصالة وفاتته ركعة فهل حينما يقوم ليؤديها هذه الركعة تكون متام الصالة ؟ أم 

الصالة كما يقول اجلمهور فهو ال يستفتح ملا ينهض وال يقرأ ما تكون هي أول الصالة ؟ فإذا كانت متام 

بعد الفاحتة من سورة أو آية ؛ األحناف يقولون ما فاته يف أول الصالة ، ولذلك إذا قام ليأيت بالركعة الفائتة 

؟ من قرأ دعاء االستفتاح وجهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية ألن هذه إيش أول الصالة ؛ من أين أخذوا هذا 



( ؛ بينما اآلخرون قالوا الرسول قال فأمتوا ، قيل هلم لكن الرسول قال يف حديث آخر  )فاقضوا ( رواية 

كما ذكرنا آنفا يف   )فأتموا ( أي  )فاقضوا ( ؟ كان اجلواب العريب ال اختالف بني الرواتني  )فاقضوا 

وتر فاجلواب على هذا التفصيل إن فاته مهاال اآليتني الكرميتني ، آه ؛ فاآلن كان سؤالك بالنسبة ملن فاته ال

وكسال فال سبيل إىل قضاءه أي اإلتيان به يف غري وقته ، وإن كان هذا هو املعىن الفقهي وإن كان قد فاته 

من نسي صالة أو نام عنها ( بعذر شرعي كالنوم أو النسيان فكما قال عليه السالم بالنسبة للفريضة 

فهذا أمر بأداء الصالة املنسية أو اليت نام عنها حني التذكر  )رة لها إال لذلك فليصلها حين يذكرها ال كفا

، فهذا إن شئنا أن نسميه أداء فهو أداء ألنه أداها يف الوقت املشروع بالنسبة إليه خاصة ألنه معذور بالنوم 

 ))تمسون حين تصبحون وحين (( أيش معىن حني ؟ وقت ،  )فليصلها حين ( : أو النسيان ألنه قال 

أي وقت التذكر ؛ فإذا ربنا جعل هلذا الناسي أو ذاك النائم وقتا يؤدي فيه الصالة الفائتة املنسية أو اليت نام 

عنها ، مث لفت نظره إياك أن تتهاون كما يفعل مجاهري اليوم ، يستيقظ بعد طلوع الشمس ويقول هذه 

رجع من التدريس ، من الدراسة ، من كذا ، إىل الصالة فاتت فنصليها بعد الرجوع من الوظيفة ، بعد ما ن

آخره ؛ راحت عليه كما لو كان مستيقضا يف وقت الفجر فتساهل وتغاضى عنها حىت طلعت الشمس ، 

من نسي ( : أقول كما قال عليه السالم بالنسبة للفريضة هذا احلديث ، قال أيضا يف حديث يف الرتمذي 

ك بعد تلك اجلملة املعرتضة الطويلة الطويلة الطويلة جدا ، ها ؛ ، وهذا جواب)الوتر فليصله حين يذكره 

  .لكن فيها فائدة إن شاء اهللا 

  ملاذا يشفع ؟ :السائل 

  .من قال يشرع هو بقول لك فليصلها حني يذكرها  :الشيخ 

  ولكن يقضي شفعا ؟ :السائل 

  مدنا مبددك ، ما الدليل ؟ :الشيخ 

  ...حديث عائشة يا شيخ يلي  :السائل 

  .أنت هل فهمت جواب الرسول ؟ ما أظن  :الشيخ 

  أي نعم ، يصلي على صفته وحالته ؛ لكن ملاذا يشفع يف النهار ؟ :السائل 

  .أنا ما أقول  :الشيخ 

  .هو يقصد بعضهم قال : سائل آخر 

  معليش ، بعضهم قال وعندهم علم ذا احلديث ؟ :الشيخ 

  .ما أدري يا شيخ  :السائل 



، احلديث هذا صريح جدا يف جواز اإلتيان بصالة الوتر كما فات كما أن أي صالة تصلى كما آه  :الشيخ 

  .فاتت 

  

حىت بعض العلماء يأتوننا بفائدة ، رجل فاتته الصالة بعذر شرعي يف السفر ، مث تذكرها يف  ... :الشيخ 

  احلضر فهل يصليها صالة احلاضر أم املسافر ؟ الصالة تقضى كما فاتت ماشي ؟

  .نعم  :السائل 

  

  

فليصلها ( رجل فاتته صالة ليلية فتذكرها يف النهار فعليه أن يصليها كما جاء احلديث السابق  :الشيخ 

هل جيهر ا أم يسر ؟ من قال ما قال آنفا يقول يسر ال ، نقول جيهر ؛ آخر نسي صالة  )حين يذكرها 

ا ذكرنا فهل جيهر أم يسر ؟ يسر وهكذا ؛ فالوتر ارية وتذكرها يف الليل فعليه أن يصليها حني يتذكر كم

يصلى كما أدى ذلك ؛ لكن الظاهر الذي أنت تشري إليه هناك حديثان إنه من نام ناويا لصالة الليل مث مل 

يستيقظ كتب اهللا له أجر ما نوى ، هذا حديث وهذا حديث يناسبنا حنن الكساىل يعين ، أي نعم ؛ 

م كان إذا فاته قيام الليل صلى يف النهار اثين عشر ركعة ؛ لعلك أنت حديث آخر أن الرسول عليه السال

  تشري إىل هذا ؟

  .نعم  :السائل 

كويس ؛ لكن هذا ليس فيه عن نسيان أو نوم ، جيب أن نتذكر يعين مل يتيسر له لسبب ما أن   :الشيخ 

  يصلي ، فيعوض ما فات بالنفل يف النهار اثىن عشر ركعة ، واضح ؟

  .عم ن :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

  ...قالوا وتر النهار صالة املغرب ، فال يأيت بالوتر وإمنا يشفعه  :السائل 

  ال يأيت بالوتر الذي فاته ؟  :الشيخ 

  .نعم ألن الوتر صالة املغرب  :السائل 

قل ودل ، معليش هذا هل أنت تنقل اآلن بأم يردون احلديث الذي رويته آنفا ؟ خري الكالم ما  :الشيخ 

  .قل نعم ، قل ال 

  .اهللا أعلم  :السائل 

غريكم طبعا ، قل نعم قل ال ؛ بقول لك أنت ال تفرض  ...خذ هذه الفائدة بارك اهللا فيك  :الشيخ 



أسلوبك علينا ، أنا أعتقد أن هذا األسلوب هو الذي يقرب وجهة النظر بني املختلفني وإال أنا أعرف هذا 

يب حسب ما هو قائم يف ذاهنه رمبا يعمل حماضرة ، مع احملاضرة الطويلة العريضة بتجربيت اخلاصة جييبه ا

شرد عن اجلواب ؛ أنا أقول له اعكس تصيب مبعىن قل ال ، قل بلى واشرح ما شئت ألين أنا اآلن ملا سألتك 

، كذلك األمر قل ال أو قل بلى ، ملا بتقول ال بنتبه بقى شو دليلك ؟ رايح تعمل حماضرة أو بتقول يل بلى 

وإذا كان العكس كما هو عليه أكثر الناس ملا أنت بتبدأ بتتكلم أنا كلي اآلن بتساءل بنفسي رايح جييب 

مع األسف ما أجاب ، آه ضاع الوقت سدى ؛ لكن ملا بتكون القضية بالعكس  ...رايح جييب رايح جييب 

رايح بريح املسئول أكثر ؛ ألنه بدل ما يعمل بكون أقرب إىل التفاهم جيوز أن هذا يريح السائل لكن احلقيقة 

حماضرة تذهب مع الرياح ملا يقول له هو املسألة نعم أوال ، يفكر ذاك شويه قبل ما يعمل حماضرة ، يقول له 

ال فيقول خلص اتفقنا ، أو إذا كان اجلواب إجيايب وكان أنا غرضي إجيايب ملا بيعطيين جواب خلص ما بقى 

املوضوع يعين السائل حباجة لإلطالة ملا بكون خمالفا للمسئول ؛ لكن ملا يكون املسئول  يف فائدة لإلطالة يف

  موافق من أجل ماذا يعمل حماضرة ؟ واضح هذا األسلوب ؟

  .نعم  :السائل 

فهذا ليس من باب فرض رأي وإمنا هو من باب التناصح ؛ واآلن حسبكم وجزاكم اهللا خريا  :الشيخ 

  .لناشطني أمثالكم بدأ النعاس يداعب أجفام السيما وبعض إخواننا ا

  .اهللا جيزيك خري  )من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ( أحسن اهللا إليكم  :السائل 

  

  .شيخ بس هذا السؤال واعذرنا  :السائل 

  . خريا إن شاء اهللا  :الشيخ 

وا ، هل هو من مجلة التصوير احملرم الداخل ما هو قولكم يف التصوير السينمائي وما يسمى بالفيدي :السائل 

من صور ( : وقوله عليه السالم  )وال تدع صورة إال طمستها ( : يف عموم قوله عليه الصالة والسالم 

احلديث ؛ وما الدليل على التفريق إن كان قولكم بالتفريق علما أن أفالم السينما والفيديوا تبقى  ) ...صورة 

  .ور من صورم وهم يتكلمون ويأكلون ويشربون إىل آخره ؟ مئات السنني حمتفظة بص

  إيه هذا جييبك صاحبك باجلنب ؛ ألن هذا السؤال وجه إلينا قريبا وأجبنا عنه ما هو ؟ :الشيخ 

الشيخ تكلم يف قبل أيام عن قضية التصوير من بابني ، الباب األول قضية الصورة حبد ذاا أن هذه : احلليب 

ا إذا كانت يف هيئة إسالمية ، جملس شورى علماء ينظم هذا النطاق يلي هو الفيديوا أو ممكن يستفاد منه

السينما مبا يعود نفعه لألمة كتعليم احلج أو إقامة األشياء اليت يستفيد منها الناس ؛ أما على هذه الصورة 

  .فاآلمث واحملرم سواء بسواء واهللا تعاىل أعلم ، هذا باختصار يعين 



أؤكد هذا الذي مسعته بأسلوب آخر ، فنحن نقول كل الصور حمرمة سواء كانت يدوية أو  أنا :الشيخ 

فوتوغرافية أو هذه املوضة اجلديدة اليت مسيتها آنفا بالفيديو ، كل هذه وهذه وهذه حمرمة لكن حنن ال نقول 

حبديث عائشة  بقول بعض مشاخيكم بعدم وجود استثناء يف هذه الصور كلها ، نقول باالستثناء مستدلني

  وتذكر أنت حديث عائشة ولعبها ؟

  .نعم  :السائل 

اآلن أقول لك بناء على على ما جاء يف سؤالك من تساءلك هل تكسر و حتطم كلها أم ال ؟ فأنا  :الشيخ 

  أقول هل حطم الرسول عليه السالم لعب عائشة ؟

  .أعرض عنها  :السائل 

ض عنها وهو أخذ مداعبة هلا يقول هلا يا عائشة هذه خيل وهلا كيف أعر    ...خوفتين يا عبد اهللا ،  :الشيخ 

  أجنحة ؟

  .وضحك عليه السالم لكن يف حديث آخر أعرض عنها  :السائل 

كيف يا أخي اهللا يهديك ، يف قصة عائشة ولعبها ما فيه أعرض عنها ، اختلط عليك األمر وال   :الشيخ 

مها ؟ اجلواب ال ؛ إذا حنن نقول مثل هذه الصورة ال آه فهل حط ...أريد أن حتشر يف زمرة املختلطني  

  حنطمها ؛ ما سواها حنطمها ، أي يف عندنا مستثىن ومستثىن منه ، واضح اجلواب ؟

  .واضح  :السائل 

واالستثناء مش عن هوى وال عن كيف وإمنا عن مالحظة الفائدة اليت حكاها آنفا األخ علي عين ،  :الشيخ 

  عرفت كيف ؟

  .م نع :السائل 

وضربنا على ذلك مثال ، قلنا ليت بعض اإلذاعات أو التلفزيونات يف بعض الدول العربية اإلسالمية  :الشيخ 

يستغلون هذا اجلهاز فيعلمون املسلمني الصالة اليت مجاهريهم يسيئوا وخباصة الصالة املسنونة اليت جيهلها 

هم من عامة املسلمني ، ليت هذه التلفزيونات أهل املذاهب بكتبهم فضال عن الذين ال يعملون مبا يف كتب

تعرض على املسلمني صورة جمسمة عامل يطوف حول الكعبة يريهم املناسك كما قال تعاىل على لسان 

فاآلن من آيات اهللا عز وجل أن يرينا املناسك بطريقة أيش ؟  )) ...وأرنا مناسكنا (( : ابراهيم عليه السالم 

ت واملزدلفة واملشاعر كلها يعملون لنا متثيلية مشايخ فعال يعلمون الناس يف العامل كله التلفزيون ، ليتنا يف عرفا

بطريقة التلفاز هذا ؛ لكن ال ، هذه الوسيلة اليت ميكن حتويلها إىل ما حيقق بعض مصاحل املسلمني أصبحت 

علم ؛ كيف ؟ أنا بال شك إما أداة مفسدة أخالقية ، وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حىت أهل ال

أحب أن أظهر على الشاشة التلفزيونية من أجل العامل كله يعرفين أنا أشقر أنا أبيض أنا فالن ، يلي يقال 



حممد ناصر الدين األلباين فهذا إهالك لنفسي أنا ؛ كنا يف األمس القريب حنن جمتمعني وجاءت مناسبة ما 

الثناء على إنسان مغمور ، ال يشار إليه بالبنان وقلنا إنه ولو  لنا وهلا اآلن إمنا قلنا إنه يف بعض األحاديث يف

على ( يف اخلري ألنه خيشى أن هذه اإلشارة ترديه وترميه على أنفه ، شلون جاء يف احلديث حديث معاذ 

ها ترديه على منخاره ، على أم رأسه ؛ ملاذا ؟ ألن حب الظهور يقطع الظهور ، هؤالء الذين  )مناخرهم 

نفسهم لإلذاعة خيشى عليهم يف الواقع ؛ فلذلك حنن نقول التلفاز األصل فيه كاألصل الصور ، يعرضون أ

  واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  .لكن بعض الصور جائزة يعين مثل صور اهلويات الشخصية  :الشيخ 

  ضرورة ، :السائل 

، وال فرق حينذاك إن كانت  آه ،  فلعب السيدة عائشة هي املفتاح وهي الربهان لنا ذا االستثناء :الشيخ 

الصورة صورة آلة تصوير أو آلة فيديو ، أو ما شابه ذلك ؛ املهم أن يراعي يف ذلك االستثناء الثابت يف 

  .الشرع 

  .كالمك يرد عليه ثالث إيرادات ، يعين كالمك إن شاء اهللا مجيل سليم   :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

العلم من قال إن حديث عائشة يف الصور منسوخ نسخ بعد ذلك  اإليراد األول أن هناك من أهل :السائل 

؛ ثانيا أن التوسع يف مثل هذا ليس من حقي أنا ومن حق فالن من الناس وإمنا هذا يقتصر فيه على ما 

وردت به األدلة ؛ ثالثا نقول إن الصور الشمسية مثل البطاقات أو اجلوازات أو ما أشبه ذلك ليس يؤخذ من 

  إمنا يؤخذ من القرآن والسنة ومن الضرورات تبيح احملظورات ؟حديث عائشة و 

طيب اجلواب األول  كان أن حديث عائشة منسوخ وكذلك من املنسوخ عندهم وليس عندنا  :الشيخ 

حديث األنصار ، ملا كان مفروضا عليهم صيام يوم عاشوراء فكنا نلهي أطفالنا باللعب حىت املساء ، هل 

  تذكر هذا احلديث ؟

  .نعم  :ائل الس

من العهن منصوص يف احلديث ، أيضا هذا منسوخ ؛ ما هو الناسخ ؟ أحاديث التحرمي ، طيب  :الشيخ 

  أحاديث التحرمي نسخها هلذه األحاديث من باب داللة النص العام وال النص اخلاص ؟

  .النص العام  :السائل 

  اص ؟أحسنت ، طيب أال ميكن اجلمع بني النص العام والنص اخل :الشيخ 

  .ميكن  :السائل 



  و هذا هنا اإلمكان مفقود أم موجود ؟ :الشيخ 

  .هنا مفقود يا شيخ  :السائل 

  ملاذا ؟ :الشيخ 

  .ألن صور العهن وكذا ليس كإخراج إنسان بصورته وهيئته كما خلقه اهللا سبحانه وتعاىل  :السائل 

  .ما فهمت عليك ، أو فهمت وأنت غلطان ، وأحالمها مر  :الشيخ 

  ...أقول يا شيخ إن املباهات اليت أتت يف التحرمي يف بعض األحاديث  :السائل 

  .ال توسع املوضوع ، حنن نتكلم عن حديث عائشة  :الشيخ 

حديث عائشة جمرد دمية ال يظهر منها مضاهات خللق اهللا سبحانه وتعاىل كما يظهر يف التصوير  :السائل 

  .هذا 

  عائشة قبل التصوير ، اليوم نسخ أم قبل ؟ اهللا أكرب ، يا أخي حديث :الشيخ 

  .نسخ قبل  :السائل 

  طيب ليش عم ختلط أنت املوضوع القدمي باآللة اجلديدة ؟ :الشيخ 

أنت تريد يعين أن تستدل أن هذا ليس له خصوص ، أن هذه عمومات وميكن اجلمع بني  :السائل 

  .العمومات واخلصوصات 

والكامريا ، ضروري أن نذكرها اآلن ، وأنا أسألك حديث  ...فيديوا ومن الداخل يف العمومات ال :الشيخ 

عائشة منسوخ باحلديث العام ، أال ميكن التوفيق بني حديث عائشة واألحاديث العامة إال بأن تذكر أنت 

  اآلالت اجلديدة ؟

  ...ال يا شيخ لكن  :السائل 

ال ( ميكن اجلمع بني حديث عائشة وحديث  طيب ال تذكر اآلالت اجلديدة وقد ذكرا اآلن ، أال :الشيخ 

إخل ال ميكن اجلمع إال بأن  ) ...من صور صورة ( وحديث  )تدخل المالئكة بيتا فيه صورة أو كلب 

  نسلط هذه األحاديث على حديث عائشة وغريها ونقول إا منسوخة ، ال ميكن إال هكذا ؟

  .ميكن يا شيخ  :السائل 

هو اجلمع وهو األصل ، األصل هو اجلمع بني األحاديث ألنه مما يذكره  طيب ما هو اإلمكان ؟ :الشيخ 

علماء أصول احلديث فضال عن علماء أصول الفقه يقولون ما يلي وخباصة احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

شرح النخبة إذا جاء حديثان من قسم املقبول متعارضني ، قال وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق 

إن مل ميكن اعترب الناسخ من املنسوخ بينهما ، فإن مل ميكن قدم الصحيح أو األصح على الصحيح أو ، ف

  .الصحيح على احلسن ، وهكذا فإن مل ميكن وكل األمر إىل عامله وقلنا اهللا أعلم 



  .نتوقف : احلليب 

ة هو التوفيق واجلمع ، ال ؛ فاآلن أول مرحل "تعارضا فتساقطا " يعين وال نقول كما تقول احلنفية  :الشيخ 

إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ( نقول مثال بالنسبة ملن دخل يف املسجد فيصلي ركعتني بدليل احلديث 

ال صالة بعد العصر ، ال صالة بعد ( : ما نقول هذا منسوخ بقوله عليه السالم  )ركعتين ثم ليجلس 

عام ، فيقال ال صالة بعد كذا إال حتية املسجد ، ال ألنه ميكن التوفيق وذلك بتسليط اخلاص على ال )الفجر 

  صالة بعد كذا إال سنة الوضوء ، إىل آخره مما هو ال خيفى عليك إن شاء اهللا ؛ ماشي ؟

  .نعم  :السائل 

إال صورة جائزة ، ما هو الدليل ؟  )ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة أو كلب ( كذلك نقول   :الشيخ 

تقول حديث عائشة منسوخ ؟ وحديث األنصار يف لعب العهن منسوخ مع إمكان حديث عائشة ؛ فلماذا 

التوفيق ؟ األصل عدم اّدعاء النسخ إال حني ال سبيل لنا إال أن نصري إىل االّدعاء أما وإمكانية اجلمع 

ال والتوفيق ، فنقول هذا خاص وذاك عام وال تعارض بني خاص وعام ، هذا أوال ؛ ثانيا ماذا قلت ؟ قلت أو 

  وثانيا وثالثا ؟

  .نسيت  ... :السائل 

  أنت بقى يا شيخ تكلفين شططا ، إذا أنت ال حتفظ ما تقول فأنا كيف أحفظ ما أمسع ما تقول ؟ :الشيخ 

  .ألا تأيت خواطر يا شيخ  :السائل 

 آه على كل حال ما خيطر يف بالك شيء ...معليش خواطر لكن نابعة عن علم ، نابعة عن علم  :الشيخ 

  إال األول ؟

  .الضرورة  :السائل 

الضرورة أنا أزيد عليها واحلاجة ؛ ألن ما لعائشة من ضرورة يف اللعب لكنها مصلحة وحاجة ؛  :الشيخ 

  .ماشي ؟ هو احلقيقة يلي جلأوا للضرورة ، هم الذين قالوا بالنسخ 

  ...نعم ، البطاقة واجلوازات اليوم  :السائل 

  .ك بقى يا شيخ معليش يلي مل أعراض :الشيخ 

  

  

  

شيء متعلق يف نفس الشريط بس من باب التوضيح ، ورد يف بداية الكالم أستاذي ملا ذكر أخونا : احلليب 



وذكرت يعين مثال مشهور لكن خنشى من أنه يسمع  )خلق اهللا آدم ( عبد اهللا قول املشايخ يف حديث 

حىت ال يظن أنه أنت تقصد أن   "كافر ناقل الكفر ليس ب" الكالم يفهمه على غري موضعه وهو قولكم 

  ؟ ...كالمهم هكذا 

جزاك اهللا خريا ؛ لكن ما أظن يسبق إىل أذهام ، أنت تعرف أننا نقول هذه العبارة ألا مشهورة  :الشيخ 

  عند الفقهاء ، لكن ما نقصد أنك أنت تنقل الكفر وإمنا هي كما لو قلنا ناقل اخلطأ ليس خبطأ ، 

  . خريا يا شيخ جزاك اهللا: احلليب 

فأنت إذا  "ناقل الكفر ليس بكافر " لكن هذا غري معروف عندهم ، هم يقولون بأدىن مناسبة  :الشيخ 

حكيت عن ناس من الناس خطئا فأنت ما عليك مسؤولية بل لو نقلت كفرا وحكيته ما عليك مسؤولية ؛ 

رد هذا يقول يا أخي احكي وانقل ما فحينما يكون الباحث ينقل حيكي خطئا يقول السامع الذي يريد أن ي

  .شئت ، ناقل الكفر ليس بكافر ، هذا هو الذي أراد لفت النظر إليه وجزاه اهللا خريا ، انتهى 

  

  ؟ )اصنع في عمرتك ما تصنعه في حجتك ( طيب يا شيخ  :السائل 

  .يعين أمت أعمال العمرة كما تفعل يف احلج ألنه كان قد أحرم بالعمرة  :الشيخ 

  طيب يا شيخ يف احلج يفعل طواف الوداع فهل أيضا يصنع ذلك يف العمرة ؟ :ئل السا

يا أخي ما أحد يقول ذا ، يف احلقيقة حتميل األحاديث ما ال تتحمل ؛ فاملعتمر هل يقف يف  :الشيخ 

  عرفات ؟

  .ال ، هذا خارج اإلمجاع يقول  :السائل 

ع ، لإلمجاع املهم أن هذا احلديث جاء بالنسبة ملن أحرم أيش خيرج االمجاع ، دائما بلجأوا لالمجا  :الشيخ 

من أيش ؟ بالعمرة فقال له اصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجك مما هو معلوم ، فليس معلوما يف الشرع أن 

الذي يعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع ، وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 

  .وأتوب إليك 

  .قال يل شوف رد الشيخ عليك ، إن شاء اهللا تكون لكم ملحة يف اية هذه اجللسة  :السائل 

  .نقول آمني آمني آمني ومجعنا مجيعا على احلب يف اهللا ، حممد الشميمري  :الشيخ 

  أين هذا ؟ :الشيخ 

  معي يف القصيم ؛ يا شيخ هذا أال حتتاجه هل هو عندك ؟ :السائل 

  ...هذه الطبعة ؛ أنت ذكرتين  ال ، بدي طبعه غري :الشيخ 

  .ترى هذا عن احلجاب ال تنساه  :السائل 



  .مش نسيانه  :الشيخ 

  ...ال ، كتاب احلجاب إن شاء اهللا ما ينساه الشيخ : احلليب 

  ...هذا هو ،  :الشيخ 

  .تكفى يا شيخ هذه املسألة ال تنساها  :السائل 

  . نفسه ؟ هذا طبعه واحد حاقد يعين وأنا أقول أين الكتاب الذي طبعه عبد اهللا :الشيخ 

  .اهللا يهديه ويصلحه إن كان حيا  :السائل 

  

  معليش ، لكن أين الطبعة يلي طبعها التوجيري نفسه ؟ :الشيخ 

  ...واهللا يعين ما كنت أظن نفسها جديدة  :السائل 

  صحيح أنا ما ألومك بارك اهللا فيك لكن أقول أين طبعتك ؟ :الشيخ 

  .يح أسأل الشيخ نفسه يف أسرع وقت وسوف أرسله لك بالربيد املمتاز إذا كانت موجودة أنا را :السائل 

  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  .السوري تصرف يف كالم الشيخ بعض الشيء حذف أشياء  :السائل 

  .هذه مشكلة  :الشيخ 

  .حىت هو ذكر هذا يف املقدمة وقال إين تصرفت يف كالم الشيخ بعض الشيء  :السائل 

  ...واهللا أنا قرأت املقدمة  :الشيخ 

بعدين هذا رد الشيخ قدمي قدمي ، وقبل أن يعرف عنك وقبل أن تنتشر كتبك احلمد هللا ؛ أما اآلن  :السائل 

  .يثين لك ثناء عاطرا ويدعوا لك  واهللا ، وقال أبلغه سالمي وإن شاء اهللا ما بيين وبينه أي شيء 

  ...بس هنا مكفرين  :الشيخ 

  ...هو يقول هذا رده على أصحاب التربج يف عهده  : السائل

  .ال ، ال ، معليش هو مسميين بامسي  :الشيخ 

  ...يا شيخ حرقت العباءة يف ذلك الوقت واملشاكل اليت صارت  :السائل 

  .يا أخي بامسي اهللا يرضى عليك  :الشيخ 

  .أدري  :السائل 

ا ال يقبل التأويل أبدا ، قل له يقول لك األلباين جيب أن يعين التكلف يف التأويل ، امسع شويه ، هذ :الشيخ 

تتوب إىل اهللا مما قلت فيه ، األلباين ألف كتاب حجاب املرأة املسلمة ووضع هلذا احلجاب شروطا ، إىل اآلن 

مل يسبقين أحد فيما علمت أنه مجعها بل من عجائب هؤالء الناس يف الوقت الذين يردون علي ينقلون من  



شروط اليت مجعتها وينقلون من كتايب األحاديث الدالة عليها ومع ذلك جييء شيخكم هذا فريميين كتايب ال

  بالباقعة ، هل تعرف الباقعة ما هي ؟

  .ال حول وال قوة إال باهللا  :السائل 

  ...كيف هذا يا مجاعة واهللا أنا ما أدري   :الشيخ 

  .قدمي يا شيخ هذا قدمي  :السائل 

  ؟ ...ت عم تقول هو يعين أولئك الداعني إىل السفور آه ، لكن أن :الشيخ 

  .هو ذكرك صحيح ، بس بداية الكتاب وأصل الكتاب ألف على هؤالء  :السائل 

  .ما يهمين أنا أصل الكتاب  :الشيخ 

  .أنت حطك بثناية وهذا قدميا يا شيخ عام السبعينات قبل ما أخلق أنا سبحان اهللا وين  :السائل 

  .ال قوة إال باهللا ؛ على كل حال أنت اآلن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم ال حول و  :الشيخ 

احلمد هللا وهذا متوقع حىت أنا قلت للشيخ بعضهم يقول إن بينك وبينه عداوة ، قال هذا كذب  :السائل 

حىت قلت بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ األلباين إنه جهمي ، قال هذا كذب وباطل ، بل هو 

  .سلفيني وكتاباته تدل عليه ، ومعتقده واخلمد هللا ؛ أما أنه أخطأ فكم من عامل أخطأ يف مسائل كثرية من ال

  .كلنا خطاء نعم   :الشيخ 

وهذا ال يدل عليه بل له من كتب العلم ونشر السنة ، وأثىن عليك كثريا ،  احلمد هللا يقول مع أين  :السائل 

  .ون معه ممن هم على سرر متقابلني مل أره ولكن احلمد هللا نسأل اهللا أن نك

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

كان بوده أن تزوره حىت ذكرت له ملا جئت وهو دعاين أكثر من مرة قال يل إن رأيت الشيخ قل له   :السائل 

  .إن الشيخ يدعوك ألن تأيت عنده ، لكن كثرة أموركم منعتكم 

  ...ن اال للمجيء إليكم قل له ، يقول لكم الشيخ إنكم أنتم ما تفسحو  :الشيخ 

  .الشيخ التوجيري يقول إنك تأتيه يف بيته يف الرياض  :السائل 

  .لكن ممنوع أنه  :الشيخ 

  ...واهللا يا شيخ يعزك ويقدرك وجيّلك  :السائل 

اإلمام األلباين يف تفسري اآلية من سورة األحزاب وما أبداه من االحتمال فيها مل يسبقه إليه  ... :الشيخ 

د من الصحابة والتابعني وقد خالف ما جاء عن حرب األمة وغريه من أكابر التابعني يف تفسري اآلية أح

الكرمية فهو إذا من اإلحلاد يف آيات وحتريف الكلم عن مواضعه ، وعلى هذا فليزم اضطراحه ورده على قائله 

.  



وقت فيه على رأيه يعين أنك قرأت هذا يا شيخ لكن قوله اإلحلاد بدون قصد يا شيخ ، يعين  :السائل 

  ...وقعت يف هذا وهذا من اإلحلاد ولكنك ال تقصد هذا وال تريده 

  ملاذا مل يقل ؟ وما الذي يستفيده القارئ حينما يقرأ هذه العبارة ؟ :الشيخ 

ألخيه الصحايب اآلخر ، يقول له كذبت وإمنا يقصد  "كذبت " تشديد وكذا كما يقول الصحابة  :السائل 

  .أخطأت 

  يقصد هذا هل يف وجه يف اللغة العربية أنه هو هذا املعىن ؟ :الشيخ 

  .ال وجه يا شيخ  :السائل 

  .طيب أما هذا ليس له معىن  :الشيخ 

كما كفروا اخلوارج أو كفروا   ...طيب يا شيخ الذين يؤولون الصفات أليس يلحدون يف أمساء اهللا ؟  :السائل 

...  

  ...ضع منها رايح أورجيك عبارة أف :الشيخ 

  ...قرأت منها عبارات يا شيخ أنا  :السائل 

  .خلص مادام قرأا خلص  :الشيخ 

  .حنن نكلم الشيخ وهو يعتذر عن هذا : سائل آخر 

  .جزاكم اهللا خريا :الشيخ 

مسألة أخرى أفىت ا بعض علماءنا ركعيت العيد يف املصلى هل ورد عن  الصحابة أن أحدا منهم  :السائل 

  كعتني هذه ؟صلى الر 

  زي حتية املسجد ؟: احلليب 

  ركعتني تقصد أيش ؟ :الشيخ 

  حتية املصلى ؟ :السائل 

  .ال ، املصلى ليس له حتية  :الشيخ 

  ومل يثبت عن الصحابة ؟ :السائل 

لكن ممكن اإلنسان إذا دخل وقت اجلواز يعين ارتفعت الشمس ميكن أن يتطوع ويصلي صالة  :الشيخ 

  .املسجد فليس هناك مسجد الضحى ؛ أما حتية 

  هل ثبت عن الصحابة ؟ :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  . ...يا شيخ يف ناس يستدلون على هذا بأن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 


